TARTU VALLAVOLIKOGU
SOTSIAALKOMISJON
PROTOKOLL
Kõrveküla

28.06.2021

Aeg: 28.06.2021, algus kell 18.00, lõpp kell 18.45.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Marike Adamka.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Marike Adamka, Helin Veetõusme, Madis Rembel,
Vahur Kerge, Külli Vikat ja Ariana Rooba.
Puudus Kalev Kurs.
Külaline: vallavanem Jarno Laur, vallasekretär Eve Kallas ja sotsiaalosakonna juhataja Anne
Aleksejev.
Päevakord:
1. Volikogu liikmete arvu määramine;
2. Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine;
3. Tartu valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine;
4. Sotsiaaltransport;
2. Kohapeal algatatud küsimused.
Kõik osalevad komisjoni liikmed on päevakorra poolt.
1. Volikogu liikmete arvu määramine
Vallasekretär Eve Kallas tutvustab eelnõud.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 12 kohaselt on volikogu ainupädevuses
volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise
seaduse § 7 lg 1 kohaselt määrab volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu volikogu oma
otsusega. Volikogu liikmete arv peab olema paaritu arv. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise
seaduse § 7 lg 2 p 5 kohaselt määratakse volikogu liikmete arv rahvastikuregistri andmete põhjal,
lähtudes valla- või linnaelanike arvust valimisaasta 1. juuni seisuga. Arvestades seda et seisuga
01.06.2021 oli Tartu vallas 11 752 elanikku, peab vallavolikogus olema vähemalt 21 liiget.
Ettepanek on määrata Tartu Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks kakskümmend viis.
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud etteantud kujul.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.
2. Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine
Vallasekretär Eve Kallas tutvustab eelnõud.
Otsuse eelnõud on tutvustatud vallavolikogu arengukomisjoni 12.04.2021 koosolekul ja
vallavolikogu majanduskomisjoni 13.04.2021 koosolekul. Mõlemad komisjonid tegid ettepaneku
viia valimised läbi selliselt et moodustatakse üks valimisringkond. Kui moodustatakse üks
valimisringkond ning volikogu liikmete arvuks määratakse 25 liiget, siis on valimisringkonnas
mandaatide arvuks 25. Eelnõud on tutvustatud ka vallavolikogu strateegiakomisjoni 08.04.2021
koosolekul.
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Ettepanek on moodustada 17. oktoobril 2021 toimuvaks Tartu Vallavolikogu valimiseks Tartu
valla haldusterritooriumil üks valimisringkond – Valimisringkond nr 1 ja määrata Tartu valla
Valimisringkonnas nr 1 mandaatide arvuks kakskümmend viis (25).
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud etteantud kujul.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.
3. Tartu valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine
Vallasekretär Eve Kallas tutvustab eelnõud.
Õigusakti vastuvõtmise vajalikkus tuleneb 2021. aastal toimuvatest volikogu kui kohaliku
omavalitsuse esinduskogu valimistest, mille valimispäev 17. oktoobril. Kohaliku omavalitsuse
volikogu valimise seaduse § 14 lg 2 kohaselt nimetatakse valla ja linna valimiskomisjoni liikmed
hiljemalt 90. päeval enne valimispäeva. Valimiskomisjoni ülesandeks on kohalikel valimistel
valimisliitude ja kandidaatide registreerimine, hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemine.
Valimiskomisjoni moodustamine on volikogu pädevuses, kes oma otsusega nimetab vallasekretäri
ettepanekul komisjoni liikmed ja kuni kaks asendusliiget.
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud etteantud kujul.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.
4. Sotsiaaltransport
Sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev tutvustab teemat.
Teenus on suunatud erivajadustega inimestele, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki
kasutamist, toimetulekuraskustega inimesed (eakad) ja raamitransporti vajav inimene. Sõidu
otstarve on tööle, õppeasutusse või avalike teenuste kasutamiseks. Otsuse teenusele suunamise
kohta teeb kohalik omavalitsus. Teenusele saamiseks ei pea olema isikule omistatud puue.
Palju maksab vallale.
Valla omaosaluse 15% prognoos veomahu järgi:
1) 7500 km kuus
2400 eurot kuus
58 000 eurot kogu periood
2) 3750 km kuus
13 000 eurot kuus
31 000 eurot kogu periood
3) 2000 km kuus
800 eurot kuus
19 000 eurot kogu periood
Projekti rahastab 85% ulatuse Euroopa Sotsiaalfond, 15% on kohalike omavalitsuste omaosalus.
Projekt kestab kuni 2022 aasta lõpuni, millest reaalne teenuse osutamine 24 kuud.
Palju maksab inimesele.
Kliendi omaosalus:
1) valla piires 3 eurot kord;
2) maakonna piires 5 eurot kord;
3) vabariigi piires 30 eurot kord.
Võimalused kliendile on, et klient tasub 100%, 50%, on vabastatud või kliendi eest tasub vald.
Hetkel on teenusega liitunud 40 inimest. Aprillis toimus 53 sõitu, mis oli kokku 967 km. Mais 101
sõitu, mis oli kokku 1751 km.
5. Kohapeal algatatud küsimused
- sotsiaalkorter Maarja-Magdaleenas.
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